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Saksprotokoll 
 

Utvalg: Hovedutvalg for miljø og utvikling  

Møtedato: 26.01.2010 

Sak: 1/10  

 

Resultat: Innstilling vedtatt 

 

Arkivsak: 09/609 

Tittel: HØRING - FORSLAG TIL VERNEHJEMMEL I JORDLOVEN  

 

Behandling: 
 

Forslag fra H: 

 

1) Kommunene bør alene få tildelt myndighet til endelig beslutning mht. vern av 
jordbruksjord. Rogaland fylkeskommune som folkevalgt organ bør bli første 
klageinstans. 

2) Rennesøy kommune mener at saksbehandlingen bør bli mindre byråkratisk og 
kommunene er den rette avgjørelsesmyndigheten. 

3) Kriteriene for vern av  jord er godt nok beskrevet. En må også vurdere vern av jord 
gjennom føringer for vanndirektivet, samtidig må ikke vernet bli så strengt at det går ut 
over aktiv drift. 

 

 

Forslaget falt med 3 stemmer fra H og Frp. 

 

Innstilling fra rådmannen vedtatt. 

 

Frp og H anker saken til kommunestyret dersom formannskapet vedtar rådmannens innstilling. 

 

 

 

Vedtak: 
 

1. Nye bestemmelser  om jordvern i jordloven (Vernehjemmel i jordlova): 

Rennesøy kommune er positiv til de foreslåtte endringene i jordloven under forutsetning av at 

fylkesmannen får tildelt de endelige beslutningene på vern av landbruksjord og at Statens 

Landbruksforvaltning blir første klageinstans.  
 

2. Omtale av avgjørelsesmyndighet 

Rennesøy kommune mener at saksbehandlingen ikke må bli mer omfattende og byråkratisk. 

Fylkesmannen er den rette avgjørelsesmyndigheten i saker som har med jordvern å gjøre. 
 

3. Kriterier for hva som kan defineres som jord som bør vernes 

De kriteriene som er nevnt er godt nok beskrevet. 

En må også vurdere vern av jord gjennom føringer for vanndirektivet samtidig som vernet ikke må bli så 

strengt at det går ut over aktiv drift. 

 
4. Forslaget til hvordan en verneprosess etter hjemmel i jordloven, kan gjennomføres 
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Fylkesmannen får delegert ansvar for å gjennomføre verneprosessene etter hjemmel i jordloven ved å 

samle og vurdere alle relevante opplysninger om aktuelle vedtatte og igangværende arealplaner som har 

relevans for vurdering av vernet. Dette arbeidet skal foretas i tett samarbeid med offentlige og private 

relevante aktører på lokalt og regionalt nivå. 

   

Fylkesmannen får tildelt de endelige beslutningene på vern av landbruksjord og har rapporteringsplikt 

overfor Statens Landbruksforvaltning. 

 

Statens Landbruksforvaltning blir på vegne av LMD, første klageinstans. 
 

 

 
 

 

 

 


